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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

Comisia pentru antreprenoriat și turism 

 

  

Data: 31.10.2022 

 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din ziua de 19 octombrie 2022 

 

 

 

Comisia pentru antreprenoriat și turism și-a desfășurat lucrările ședinței în ziua de 

19 octombrie 2022. 

 

La lucrările ședinței, în calitate de invitați, au participat: domnul  Ioan Rus - 

secretar de stat în cadrul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, doamna Nicoleta 

Capanu – consilier superior în cadrul Ministerului Finanțelor, domnul Cristian Andries 

– ofițer specialist în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

 

Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte: 

 

1. PLx 146/2021 - proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi 

mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST 

ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat 

pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de 

pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.42/2020;  

2. PLx 190/2014 -  proiect de Lege privind unele măsuri pentru reabilitarea structurilor 

de primire turistică situate în staţiuni turistice şi balneoclimaterice, de interes 

naţional;  

3. PLx 411/2019 - proiectul Legii turismului; 

4. PLx 250/2021 - propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative privind acordarea voucherelor de vacanţă; 
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5. PLx 524/2021 -  proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.526/2003 

pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România"; 

6. PLx 628/2019 -  proiect de Lege privind incubatoarele şi acceleratoarele de afaceri; 

7. PLx 147/2022 -  propunere legislativă pentru amenajarea, omologarea şi întreţinerea 

traseelor turistice din România. 

 

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise și amendamente respinse. 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au votat, cu unanimitate de voturi, 

amânarea dezbaterii actului normativ. 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei au votat, cu unanimitate de voturi, 

amânarea dezbaterii actului normativ. 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei au votat, cu majoritate de voturi, 

respingerea propunerii legislative. 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

respingerea proiectului de lege. 

La punctul 6 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise. 

La punctul 7 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

respingerea propunerii legislative. 

 

 

 

 

        PREȘEDINTE,                             SECRETAR,    

 

                Claudiu-Iulius-Gavril Năsui                        Florin Mircea 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Consilier parlamentar, Monica Gabriela Tudor 
                  

 


